بسمه تعالی

قوانین سامانه ایده شهر

ماده .1مقدمه
به منظور نظام مند شدن ارتباط بین شهروندان و مدیران شهری جهت استفاده از مشارکت از طریق بهره مندی از ذهن های خالق
و به رغم پیشرفت تكنولوژی و استفاده اکثریت جوانان؛ برآن شدیم که در پي برقراری ارتباط موثرتر دست به اقدامي نوین تحت
عنوان سامانه ایده زده و از طریق ساماندهي ایده های خالقانه ،روند دریافت و پردازش و خروجي ایده ها را برای اجرا وحل مسائل
شهری با سهولت هرچه تمام تر فراهم نماییم.

ماده .2تعاریف
ایده پرداز (مدیریت شهری)
فردی باهوش ،مستعد ،خالق ،کارآفرین با نبوغ فكری که با فعالیت ذهني خود و ایجاد نوآوری ،موجب سرعت بخشیدن رشد و
توسعه فعالیت های حوزه مدیریت شهری مي گردد.

ارزیابی (ایده های مدیریت شهری)
بررسي و اظهار نظر در مورد ایده های ثبت شده در سامانه ایده های مدیریت شهری از طریق فرم ارزیابي ایده  ،به صورت کامال
مجازی و تخصصي در هر یک از حوزه های مدیریت شهری .
کاربر سامانه
آن دسته از افراد که پس از عضویت در سامانه ایده شهر مشغول فعالیت مي باشند .اعم از ( ایده پرداز ،ارزیاب ،کاربر ارشد ،مسئول
سامانه و ) ....
ایده
ایده مدیریت شهری تفكری است خالقانه که در راستای رفاه شهروندان ،تسریع خدمت رساني یا کاهش هزینه های شهر ،به رشته
تحریر در آمده است.
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پیشنهاد
هر نوع نظر ،فكر و راهكاری که بتواند وضعیت موجود را آسان تر ،سریعتر ،صحیح تر ،ارزان تر ،ایمن تر و مطلوب تر کند و متضمن
ارائه راه حل یا برنامه اجرایي است.

تفاوت ایده و پیشنهاد
همانطور که در تعریف ها بیان شد ایده ماحصل یک خالقیت و در برگیرنده نوآوری در ایجاد یک پدیده مي باشد در صورتي که
پیشنهاد ؛ زماني بوجود مي آید که ایده ای بیان شده ونیاز به بهتر و آسان شدن در آن احساس مي شود .به عبارتي دیگر ایده
رویكردی ایجادی دارد و پیشنهاد رویكردی اصالحي دارد.

انتقاد
هرگونه اظهار نظر اصالحي ویا نقد اصولي که سعي در بهبود موضوعي داشته باشد هرچند که منجر به چالش کشیدن آن گردد.

ماده.3اهدف
 ارتقاء سرمایه اجتماعی
افزایش حس تعلق در شهر
راهي برای مطالبه شهروندان از شهرداری
توسعه همكاری و تعامالت میان مجامع علمي و مدیریت شهری
شكوفایي و پرورش استعدادها
 ارتقاء بهره وری
بهره برداری از پتانسیل باالی شهروندان و اجرای افكار خالقانه
ارتقای کیفي خدمات شهرداری
تبادل دغدغه ها و دیدگاه ها با مدیران شهری
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ماده.4شرایط عضویت
 استفاده از اطالعات دیگر افراد به عنوان مشخصات خود در سایت ممنوع مي باشد.

 کاربران هنگام عضویت مي باید نسبت به تكمیل اطالعات خود در سامانه اقدام نمایند.
 استفاده از آواتار ها (تصاویر اشخاص) بایستي با رعایت شئونات اسالمي صورت پذیرد و در غیر این صورت با افراد خاطي
برخورد خواهد شد.
 استفاده از نام های نامتعارف و غیر اخالقي به عنوان نام کاربری یا دیگر اطالعات ممنوع مي باشد.

 ثبت شماره تلفن جهت کلیه اطالع رساني های پیامكي و برقراری ارتباط از سوی کاربران الزامي مي باشد.
 کاربران مجاز به عضویت بیش از یكبار در سامانه نخواهند بود.

ماده .5شرایط عمومی
 اعضاء نباید اطالعات شخصي خود را برروی اینترنت قرار دهند .ایده شهر مسئولیت سوء استفاده از این اطالعات را نمي
پذیرد.

 ثبت ایده در سامانه شهر ایده ،هیچ گونه حقي را برای ایده دهنده ایجاد نمي نماید و صرفا در راستای کمک به شهرداری
و سازمان های تابعه در راستای اهداف خدمت رساني به شهروندان عزیز خواهد بود .بنابراین شهرداری و سازمان های
تابعه مي توانند از ایده های ثبت شده بدون کسب اجازه از ایده دهنده بهره برداری نمایند ،چرا که ماهیت ثبت ایده در
سامانه به همین دلیل مي باشد .شخص ایده دهنده هنگام ثبت ایده خود کلیه قوانین و ضوابط سامانه را مي پذیرد.
 سامانه ایده  ،ایده های ثبت شده را به اشتراک مي گذارد تا از این طریق کلیه شهرداری های کشور با اجرای این ایده ها
خدمات بهتری ارائه نمایند .لذا رسیدگي به هر گونه بهره برداری غیر مجاز اشخاص حقیقي و حقوقي از ایده های ثبت
شده قابل پیگری از سوی سامانه نخواهد بود.
 هرگونه ابهام و سوال در مورد سامانه و نحوه فعالیت تنها از طریق مسئولین سامانه قابل پاسخگویي خواهد بود.
 کلیه برنامه ها و فراخوان ها و جشنواره ها و ...از طریق اسالیدر اطالع رساني خواهد شد.

ماده.6رعایت اصول اخالقی
 توهین به افراد به هر نوع و به هر شكل ممنوع مي باشد و از اصول اخالقي و انساني به دور است .ثبت نظرات و عقاید
بایستي با رعایت احترام صورت پذیرد .مدیریت سایت در حد امكان اقدام به حذف یا ویرایش اطالعات نخواهد کرد اما در
صورت عدم رعایت قوانین  ،مدیریت سایت مجاز به مسدود سازی مورد تخلف بوده و در صورت تكرار اقدام به مسدود
سازی کاربر خاطي خواهد نمود.
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 ایده پردازان هرگونه اعتراض یا ادعایي نسبت به ایده ها و مطالب سایر ایده پردازان را صرفآ باید از طریق ثبت گزارش
تخلف در سامانه پیگیری و ارسال نمایند و هرگونه فعالیت اعتراضي دیگر از قبیل تماس تلفني یا فضاسازی در شبكه
های اجتماعي تخلف محسوب مي شود.
 از آنجایي که این سایت در جهت کمک به مدیریت شهری در خدمت رساني بهتر به شهروندان مي باشد  ،لذا طرح هر
گونه مباحث سیاسي ،جنجال آمیز و ......که ارتباطي با موضوع ندارند غیر مجاز است.
ماده .7شرایط ایده پردازی و فعالیت در سامانه
 کلیه مطالب سایت اعم از نظرات  ،ایده ها و ...بایستي به زبان فارسي درج شوند و از نوشتن به صورت فینگیلیش اکیدا
خودداری فرمائید.
 ثبت ایده در بخش موضوعات اصلي سامانه به هیچ عنوان در بخش جشنواره وارد و ارزیابي نخواهد شد بنابراین جهت
ثبت ایده در جشنواره تنها از فضای مخصوص بخش جشنواره مي باید استفاده شود.
 هرگونه فعالیت اعم از ثبت ایده ،دریافت الیک ،نظرات ،دعوت از دوستان و  ....دارای امتیازی مخصوص برای ایده پرداز
مي باشد که از آن در بهره مندی از برنامه های انگیزشي و باشگاه استفاده خواهد نمود.
 کاربران هنگام ثبت ایده مي باید موضوع ایده خود را با توجه به رویت کلیه حوزه های شهری درست انتخاب نمایند در
غیر اینصورت وضعیت پیگیری ایده کاربران با تاخیر مواجه خواهد شد.

ماده .8مالحظات
 سامانه ایده تنها ملزم به پذیرش آن دسته از ایده هایي مي باشد که طبق تعاریف ارائه شده دارای استاندارهای بیان شده
باشد و از پذیرش و ثبت ایده های خارج از چارچوب تعریف ایده خودداری و حق حذف هرآنچه غیر از آن را را برای خود
محفوظ مي داند.
 هدف ما کمک در رساندن افكار برتر و برگزیده شهروندان به دست مدیران شهری مي باشد و این هدف نیز هیچگونه
تعهد و مسئولیتي را درقبال اجراشدن ایده ها توسط مسئولین سامانه ایده شهر ایجاد نخواهد کرد.
 کلیه کاربران مي باید قوانین سامانه ایده شهر را قبل از هر گونه فعالیت مطالعه و در صورت تخطي نسبت به هریک از
موارد فوق فرد خاطي از کلیه امور رفاهي و انگیزشي مربوط به ایده پردازان وهمچنین شرکت درسایر برنامه های گروه
مشاوران جوان محروم مي گردد.
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